
Zápis z 21. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 6.4.2017 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, odboru MAJ od 15:30 hodin 
do 17:45 hodin 

Přítomni:                                                                               
Ing. Mazochová Hana   předsedkyně HOSPV 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Passinger Milan                 člen HOSPV   
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Sedlák René     člen HOSPV  
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV                  
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
 
Omluveni: 
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV    
Ing. Mucha Radovan, MBA          člen HOSPV                      
 
Hosté: 
Ing. Řezáčová Eva  vedoucí odboru ekonomiky 
Mgr. Pospíšilová Romana vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
Ing. Šlechta Richard  zastupitel Statutárního města Přerov   
 
 
Mgr. Stejskalová Veronika organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 21. jednání HOSPV 

2. Schválení zápisu z 20. jednání HOSPV 

3. Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice za školy, školská zařízení a Měk na 

rok 2016 a vyhodnocení výše odvodů příspěvkových organizací zpět do rozpočtu zřizovatele – 

diskuse s vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evou Řezáčovou a s vedoucí odboru sociálních věcí a 

školství Mgr. Romanou Pospíšilovou 

4. Stanovení termínů zasedání HOSPV na 1. pololetí 2017 

5. Různé/ diskuze 

Jednání výboru bylo zahájeno v 15:40h předsedkyní výboru Ing. Hanou Mazochovou.  
 
Výbor je v počtu 6 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 21. jednání HOSPV 
Členové HOSPV projednali program 21. jednání výboru. 

HOSPV/21/103/2017  Hlasování o programu 21. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 6      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 



K bodu 2. 
Schválení zápisu z 20. jednání HOSPV 

 
20. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/21/104/2017  Schválení 20. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice za školy, školská zařízení a Měk na 

rok 2016 a vyhodnocení výše odvodů příspěvkových organizací zpět do rozpočtu zřizovatele – 

diskuse s vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evou Řezáčovou a s vedoucí odboru sociálních věcí a 

školství Mgr. Romanou Pospíšilovou 

Úvodem vedoucí odboru ekonomiky obecně k tématu konstatovala, že každoročně je odborem 
ekonomiky nejprve sestavena příjmová část rozpočtu, teprve následně jsou pak stanoveny taktéž 
výdajové limity. To z toho důvodu, že požadavky jednotlivých odborů jsou vždy výrazně vyšší než 
možnosti rozpočtu města. 
Konkrétně pro rok 2017 byl navýšen rozpočet příspěvkové organizaci Kulturní a informační služby 
města Přerova, a to z důvodu převzetí provozu kina Hvězda. 
 
Konkrétně k tématice školství pak navázala vedoucí odboru sociálních věcí a školství tím, že její odbor 
dostane v rámci rozpočtu přidělený balík peněz, kterými nejprve vykrývá tzv. povinné výdaje. Tyto 
jsou rozděleny podle typu zařízení – MŠ, ZŠ, Zařízení školního stravování a městská knihovna. 
Požadavky ředitelů příspěvkových organizací taktéž mnohonásobně převyšují možnosti zřizovatele. 
Pro rok 2016 byly prostředky rozděleny přibližně takto: MŠ 10 mil. Kč, ZŠ 50 mil. Kč, Zařízení školního 
stravování 1,5 mil. Kč. 
Co se odpisů týká, pak odpisy u pořízených movitých věcí zůstávají příspěvkovým organizacím, odpisy 
nemovitých věcí jsou odváděny zpět do rozpočtu města. 
Ing. Řezáčová doplnila výklad ještě o informaci, že prostředky z ušetřených energií zůstávají školským 
zařízením. 
 
V roce 2017 se v rozpočtu počítá s částkou 70 mil. Kč, Mgr. Pospíšilová uvedla, že rozpočet je oproti 
roku 2016 posílen o cca 10 mil. Kč, kdy prioritně bude investováno do mateřských škol (zateplení 
budov a pořízení hraček a herních prvků). 
U mateřských škol je prioritou výměna oken, opravy PVC a koberců, kdy celkově se jedná v rámci 
města Přerova o cca 50 oddělení. Konkrétně na hračky je vyčleněna částka 585.000,--Kč, na herní 
prvky 95.000,--Kč. 
Mgr. Pospíšilová sdělila, že by bylo vhodné částku cca 3,5 mil. Kč, jež školy vracejí do rozpočtu 
zřizovatele v rámci odpisů nemovitých věcí ponechat v kapitole školství, aby odbor mohl tyto 
prostředky rozdělit dle aktuálních potřeb. 
 
Na dotaz Ing. Šlechty, kolik peněz přináší mateřským školkám tzv. školkovné bylo zodpovězeno, že 
úplaty se každoročně snižují, protože klesají neinvestiční výdaje, z nichž je výše školkovného 
odvozováno. Ing. Skládal doplnil, že školkovné je odečitatelnou položkou od daňového základu, tudíž 
není jejich výše pro pracující rodiče zvýšeným výdajem. Ing. Šlechta navrhl zabývat se mateřskými 
školami, možnostmi jejich sloučení (dle příkladu Prostějova) za účelem vytvoření adekvátního 
administrativního zázemí (zejména v oblasti údržby a správy majetku, vedení účetní a mzdové 
agendy) tak, aby tyto „nové“ neinvestiční náklady nikterak nezatížily rozpočet města, příp. bylo by je 
možné promítnout do výše školkovného. (Ing. Pospíšilová poznamenala, že údržba majetku školek je 
poskytována centrálně z odboru majetku a není promítána v rozpočtu školek jako neinvestiční výdaj). 



Dále byl položen dotaz k příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování, která je jedinou 
ziskovou příspěvkovou organizací – tato informace o ziskovosti byla potvrzena, zároveň však Mgr. 
Pospíšilová upozornila na to, že organizace bude muset průběžně vynaložit vyšší částky na obměnu 
zařízení kuchyně, kdy např. 1 konvektomat stojí kolem 400 tis. Kč, 1 kotel cca 300 tis. Kč. 
Dále byl položen dotaz k tomu, co je to tzv. neinvestiční výdaj, k tomu bylo sděleno, že se jedná o 
otop, energie, opravy a provoz; mzdy do neinvestičních výdajů započítávány nejsou. 
Dále byl položen dotaz týkající se dotací soukromým školkám - vedoucí odboru sdělila, že soukromé 
mateřské školky mají s městem uzavřeny smlouvy, jejichž předmětem je závazek poskytování veřejné 
služby a mají s městem taktéž uzavřeny řádné nájemní smlouvy na užívání prostor budov vlastněných 
městem. 
M. Passinger položil dotaz, jak se posuzují nutnosti investic ve školských zařízeních, bylo 
zodpovězeno, že tyto většinou posuzuje investiční technik – zaměstnanec odboru správy majetku a 
komunálních služeb. 
 
Závěrem Ing. Řezáčová shrnula, že odbor ekonomiky má na celou věc s ponecháním odpisů 
z nemovitých věcí školám a školkám odlišný názor, neboť je nutno posuzovat kompletně celý majetek 
města Přerova, nikoli jen kapitolu školství. 
 
V průběhu tohoto bodu se dostavil taktéž člen HOSPV Ing. René Vondrák, výbor nyní pracuje v 7-mi 
členech. 
 
Ing. Skládal se vyjádřil tak, že podporuje návrh odboru školství ponechat odpisy z nemovitých věcí 
v kapitole školství tak, aby odbor mohl tyto prostředky rozdělit dle aktuálních potřeb. 
 
Ing. Vondrák se naopak vyjádřil tak, že on se s tímto návrhem neztotožňuje. 
 
Ing. Mazochová závěrem diskuse shrnula, že ona jako ekonom se taktéž přiklání k závěru, aby byl 
v rámci investic zohledňován kompletně celý majetek města, nikoli jen školská zařízení. 
 
HOSPV/21/105/2017  HOSPV bere na vědomí informace vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evy 
Řezáčové a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romany Pospíšilové o způsobu 
financování škol a školských zařízení 
 
 
K bodu 4. 
Stanovení termínů zasedání HOSPV na 1. pololetí 2017 
 
10.5.2017 v 16h 
7.6.2017 v 16h 
 
K bodu 5. 
Různé/diskuze 
 
Ing. Miloslav Skládal  stručně seznámil členy HOSPV s průběhem projednávání Plánu udržitelné 
městské mobility města Přerova, které se konalo dne 27.3.2017 v budově Magistrátu města Přerova 
na Smetanově ul.  
Písemné podklady, které Ing. Skládal získal, budou po dohodě se členy výboru rozeslány organizační 
pracovnicí členům prostřednictvím emailu. 
 
Ing. Hana Mazochová sdělila členům výboru, že byla zpracována „Data o přijatých fakturách 2014-16“, se 
kterými by se mohli členové výboru seznámit. Ing. Šlechta navrhl  doplnit tato data o vydané faktury, tak 
aby byl přehled o finančních tocích v rámci města, jeho příspěvkových organizací a obchodních společností 



plně vypovídající (údaji disponuje náměstek primátora Ing. Petr Měřínský). Je to podnět k rozvíjení diskuse 
na některém z příštích jednání HOSPV. 
 
21.  jednání HOSPV bylo ukončeno v 17:45 hodin. 
 
Úkoly: 

 Organizační pracovník rozešle členům HOSPV prostřednictvím emailu písemné podklady k 
Plánu udržitelné městské mobility města Přerova. 

 

 Organizační pracovník pozve na příští jednání výboru energetičku města Přerova Ing. Petru 
Hirschovou, aby se seznámila členy výboru s energetickou koncepcí města.  
 

 Organizační pracovník zajistí na příští jednání písemné podklady (vnitřní předpisy) upravující 
výši nájemného vybíraného z majetku města Přerova. 
 

 Organizační pracovník rozešle členům HOSPV soubor „Přijaté faktury14-16.xlsx“ zpracovaný 
Ing. Měřínským 

 
 
 
 
______________________                                                                                       _____________________ 
organizační pracovník                                                                                           předsedkyně HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                                    Ing. Hana Mazochová 
 
 
 
Přílohy: 
1)    Prezenční listina 21. jednání HOSPV 
2)    Usnesení 21. jednání HOSPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 21. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 6.4.2017 

_________________________________________________________________________________ 

HOSPV/21/103/2017    Hlasování o programu 21. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil program 21. jednání. 
 Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0    
_________________________________________________________________________________ 
HOSPV/21/104/2017  Schválení zápisu z 20. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 20. jednání 
Hlasování:    PRO/6     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
______________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/21/105/2017    Vyhodnocení přehledu požadavků na opravy, údržbu a investice za školy, školská 

zařízení a Měk na rok 2016 a vyhodnocení výše odvodů příspěvkových organizací zpět do rozpočtu zřizovatele – 

diskuse s vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evou Řezáčovou a s vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. 

Romanou Pospíšilovou 

 
HOSPV bere na vědomí informace vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evy Řezáčové a vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství Mgr. Romany Pospíšilové o způsobu financování škol a školských zařízení 
 Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                       předsedkyně  HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                                Ing. Hana Mazochová 
 

 


